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pentru anul 2010

În anul 2010, activitatea de cercetare ştiinţifică din institutele şi centrele de
cercetare componente ale Institutului Naţional de Cercetări Economice "Costin C.
Kiriţescu" al Academiei Române a fost structurată pe participarea la 9 programe ale
Academiei Române ( 8 programe fundamentale şi un program prioritar) cu un total
de 88 teme şi 3 programe prioritare proprii cu un număr de 27 teme.
Cele 8 programe fundamentale, au inclus 83 teme de cercetare, astfel:
1. Evaluarea Stării Economiei Naţionale - ESEN (2009-2010). Evoluţii reale si
nominale în perioada post-aderare. Valorificarea potenţialului de dezvoltare si
reducerea decalajelor economice – 16 teme;
2. Evaluarea Stării Sociale a României – ESSOR – 7 teme;
3. Eco-economia si dezvoltarea durabilă a României – 15 teme;
4. Economia bazată pe cunoaştere şi inovare. Cercetarea, dezvoltarea şi
inovarea pentru prospectare şi integrarea europeană– 6 teme;
5. Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară
naţională – 4 teme;
6. Economie comparată şi consens – 14 teme;
7. O schiţă de Strategie naţională în domeniul populaţiei – 4 teme;
8. Evaluarea Stării Economiei Mondiale – 17 teme.
În cadrul programului prioritar al Academiei Române, Economia României şi
sistemul euro, au fost incluse 5 teme.
Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" a avut
înscrise în planul de cercetare 3 programe prioritare proprii cu 27 de teme, după cum
urmează:
1. Modelarea economiei româneşti – 14 teme;
2. Economie şi cultură. Valorificarea gândirii economice româneşti şi universale –
7 teme;
3. Cooperarea ştiinţifică cu Republica Moldova – 6 teme.

Pentru diseminarea rezultatelor cercetării, dincolo de publicarea pe pagina
web www.ince.ro (vizitată de peste 71.900 de solicitanţi până la finele anului 2010),
Programul editorial al INCE în anul 2010 a cuprins 7 reviste şi o colecţie de studii cu 2
serii de publicaţii.
În anul 2010, INCE a aniversat două decenii de la restructurarea şi reorganizarea
ca institut naţional, revenind în componenţa Academiei Române. Pe parcursul anului,
institutele componente au organizat sesiuni ştiinţifice care au privilegiat noua etapă de
dezvoltare şi consolidare instituţională a cercetării ştiinţifice academice din România.
Cercetătorii din institutele şi centrele componente ale INCE au fost angrenaţi în
elaborarea a numeroase studii şi cercetări pe o arie tematică axată pe realităţile
complexe ale unei economii confruntate cu fenomenele de criză globală, au organizat
seminarii şi reuniuni naţionale şi internaţionale, derulate inclusiv sub egida unor instituţii
europene şi a unor instituţii academice şi universitare din străinătate.
În sinteză, evaluarea rezultatelor în conformitate cu criteriile primare şi
secundare de performanţă şi cu cele referitoare la prestigiul profesional (înscrise în HG
551/2007), oferă următoarea imagine:
-

pentru criteriile primare au rezultat 650 lucrări şi studii (comparativ cu 493 în
2009), 92 articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI (faţă de 75 în 2009)
şi 160 citări în reviste ISI (123 în 2009), cu un punctaj mediu pe un cercetător
atestat de 79,6 puncte (comparativ cu 64 în 2009 şi faţă de 15 puncte norma
minimă pe 5 ani, necesară pentru acreditare instituţională);

-

la criteriile secundare de performanţă au fost realizate 564 lucrări publicate
în reviste înscrise în baze de date internaţionale, au fost susţinute 360
comunicări ştiinţifice la conferinţe internaţionale şi au fost elaborate alte 430
de studii, rezultând un punctaj mediu de 32,5 puncte/cercetător atestat;

-

prestigiul profesional este probat prin 156 prezenţe în colectivele de
redacţie ale unor reviste ISI sau în colective editoriale internaţionale (128 în
2009), 60 prezenţe în colectivele de redacţie ale unor reviste recunoscute pe
plan naţional (cotate B+ CNCSIS); în institute există 26 conducători de
doctorat şi lucrează un număr de 164 de cercetători doctori în ştiinţe. În
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puncte/cercetător (24 în 2009).
Pentru cele trei module de evaluare pe ansamblul INCE punctajul mediu total pe
un cercetător a fost în anul 2010 de 139,3 puncte (122 în 2009).

Criteriile suplimentare de evaluare ale Academiei Române relevă că, pe
parcursul anului 2010, cercetătorii din INCE au publicat: 22 cărţi în calitate de unic autor
în ţară, au coordonat 63 cărţi publicate în ţară şi 3 în străinătate, au realizat 121 de
capitole în monografii din ţară şi 13 capitole în monografii publicate în străinătate şi au
participat la 83 de lucrări de amploare din ţară şi 4 din străinătate.
Punctajul mediu pe un cercetător pentru criteriile suplimentare a fost de 53,0
puncte, adiţionale la cele 139,3 puncte, conform HG 551/2007.
Între realizările deosebite pe parcursul anului 2010, se pot nominaliza continuarea
studiilor şi cercetărilor pentru Enciclopedia României, prin organizarea a numeroase
mese rotunde de dezbateri ştiinţifice, la care au participat personalităţi de elită ale
culturii
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academicianului Tudorel Postolache.
Se remarcă, de asemenea, participarea unor cercetători la elaborarea de studii
privind impactul crizei economico-financiare şi măsuri de diminuare a efectelor acesteia,
dezvoltarea economică durabilă, precum şi cercetările vizând calitatea vieţii, evaluarea
politicilor sociale, atragerea şi utilizarea fondurilor europene, observarea restructurării
economice şi a condiţiilor de muncă şi de viaţă din România în context european.
În fine, în anul 2010, Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C.
Kiriţescu" a obţinut finanţare din Fondul Social European, pentru 2 şcoli postdoctorale a
căror derulare este în curs.
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